
Wyjaśnienie treści SWZ 

Zakup koparko – ładowarki znak ZP-2/2021 

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na 

podstawie art. 284 st. 4 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r.  

(Dz. U. 2019 poz. 1129 ze zm.) zamieszcza treść zapytania oraz udzielone wyjaśnienia i odpowiedzi.  

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy maszyny do 29.10.2021 r.? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmienia termin dostawy przedmiotu zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 29.10.2021r.  

 

2. Czy Zamawiający wymaga, aby w cenę maszyny wliczone były przeglądy gwarancyjne? 

Odpowiedź: NIE  

 

3. Dot. SWZ rozdz. III pkt. 2. Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku posiadani przez oferowaną 

maszynę homologacji? Koparko-ładowarki nie podlegają homologacji. 

Odpowiedź: TAK 

 

4. Dot. zał. nr 1. Rozdz. V pkt. 1 ppkt. 2) oraz Umowy § 3 ust. 3 pkt. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na dostarczenie katalogu części zamiennych w języku angielskim, ale ze wstępem objaśniającym w 

języku polskim? 

Odpowiedź: TAK 

 

5. Dot. zał. nr 2 pkt. 7. Czy Zamawiający potwierdzi, że dopuszcza dołączenie do oferty 

pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie do podpisu oferty osoby działającej w imieniu 

wykonawcy i nie będzie w takim wypadku wymagał, żeby osoba podpisująca ofertę była umocowana 

do reprezentacji zgodnie z informacją w Krajowym Rejestrze Sądowym? 

Odpowiedź: Tak. Pełnomocnictwo winno być podpisane zgodnie z reprezentacją i w sposób wskazany 

w SWZ.  

 

6. Dot. Umowy § 3 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas reakcji serwisu liczony był w dni 

robocze od poniedziałku do piątku? 

Odpowiedź: TAK  

 

7. Dot. Umowy § 4 ust. 5. ? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego punktu umowy 

zgodnie z poniższym: 

W okresie gwarancji i w ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest bez zbędnej zwłoki, w 

terminie technicznie uzasadnionym do zapewnienie nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po 

podpisaniu protokołu odbioru. 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie zmienia zapisu w § 4 ust. 5 wzoru umowy.  



 

8. Dot. Umowy § 9 ust. 2. Prosimy o udostępnienie Umowy o przetwarzaniu danych osobowych, 

która ma być załącznikiem Umowy na dostawę maszyny. 

Odpowiedź: Zamawiający w załączniku udostępnia projekt umowy o przetwarzaniu danych 

osobowych w ramach realizacji niniejszego zamówienia.  

 

9. Dot. zał. nr 1. Rozdz. IV. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu rękojmi i gwarancji do 

12 miesięcy na poniższe osprzęty: 

- Szybkozłącze mechaniczne 

- Łyżka ładowarkowa z widłami 

- Osprzęt w postaci łyżki skarpowej – min. 1500 mm szerokości oraz dwóch łyżek z zębami o 

szerokości min. 300 mm oraz 600 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu rękojmi i gwarancji do 12 miesięcy na 

osprzęt: 

- Łyżka ładowarkowa z widłami 

- Osprzęt w postaci łyżki skarpowej – min. 1500 mm szerokości oraz dwóch łyżek z zębami o 

szerokości min. 300 mm oraz 600 mm. 

W przypadku szybkozłącza mechanicznego Zamawiający pozostawia warunki bez zmian. 

 

10. Dot. zał. nr 1. Rozdz. V pkt. 1 ppkt. 5). Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku przedkładania 

harmonogramu przeglądów na osprzęty? Osprzęty nie podlegają niezbędnym przeglądom 

serwisowym, wymagają jedynie bieżącej obsługi operatora. 

Odpowiedź: TAK 

 

Pozostałe warunki SWZ pozostają bez zmian.  

 


		2021-08-05T09:39:23+0200




